
B o d i  k o t  R o b i .  
Va r u j  o k o l j e .  

U p o r a b l j a j  p o v r a t n o  e m b a l a ž o .



Poglavitni cilj »Kampanje bodi kot Robi« je spodbuditi spremembo navad in ob enem

zasidrati v podzavest sledilcem oz. uporabnikom, da morajo A) varovati okolje in B) posegati po povratni
embalaži v vseh kotičkih svojega življenja. Kot končni cilj bi želeli opaziti konkretne spremembe med navadami

mladih, kot tudi njihovo aktivno advokacijo na družbenih omrežjih – zakaj je odpadna plastika trenutno eden

največjih ekoloških problemov in kaj lahko mladi naredimo. Začnemo pri sebi in zmanjšamo uporabo plastike,

uporabljamo trajnostno embalažo in s tem varujemo okolje za naslednje generacije.

Glavni igralci kampanje so mladi stari od 15 do 25 let, bodisi v ali izven mest. Tukaj

govorimo o mešanici milenijcev in generacije Z, ki veliki del svojega življenja preživijo na družbenih omrežjih.

Ker vemo, da so mlajše generacije bolj motivirane za ukrepanje v zvezi z ekološkimi in podnebnimi

spremembami, bi jih na podlagi kampanje aktivirali kot ambasadorje. Kampanja bi bila aktivna v času Dneva
zemlje (celotni mesec April).

S pomočjo družbenih omrežij bi širili zavedanje o kampanji na družbenih omrežjih

platforme Instagram in Tik-Tok, kot tudi offline. Mladi bi kot ambasadorji kampanje na zabaven in humoren
način ustvarjali informativne meme-je, s katerimi bi postali advokati za varovanje okolja ter bi na tak način

spodbujali uporabo povratne embalaže med sovrstniki. Kampanja bi bila v prvem koraku enkratna in v

drugem koraku dolgoročna aktivnost, katere namen bi bil prepoznati slabe navade - vzgojiti nove boljše
navade – in posledično spremeniti miselnost.



Na platformi Instagram bi objavili serijo teaser objav z glavnim sporočilom »Bodi kot Robi«. S temi teaser

objavami, bi najavili Instagram Story aktivacijo. Preko te aktivacije pa bi vsak, ki bi sodeloval s svojim

Meme IG Storyjem – postal neke vrste ambasador za večje dobro.

Ob zaključku Instagram Story aktivacije bi izbrali tiste ambasadorje, katerih sporočilo bi se nas dotaknilo in

najbolje odražalo namen same kampanje. Najboljše meme IG Storyje bi nato natisnili na plakate v obliki

nalepke in te plakate razstavili na TAM-TAM-ovem tristranskem panoju. Glas kampanje bi se še naprej širil
tako, da bi lahko mimoidoči le-te nalepke odlepili in jih odnesli s sabo.

Naše sledilce bi pred samo IG Story aktivacijo povabili, naj razmišljajo v smeri sporočil, ki odražajo
varovanje okolja in uporabe povratne embalaže (kar bi bil tudi slogan kampanje). Zato, ker bi mladi

nagovarjali mlade, bi jih spodbujali, naj uporabo povratne embalaže prikažejo kot trend. Resno sporočilo

o ekološkem problemu se lahko komunicira tudi na zabaven in informativen način s pomočjo humornih

memejev.



Tudi memeji se lahko reciklirajo in so za ponovno uporabo. Leta 2016 je svet obkrožil
meme »Be like Bill«, ki je bil takšna uspešnica po svetu, da so meme v obliki oglasa
uporabili tudi podjetja kot so Apple, Reebok in PizzaHut. Ta meme bi uporabili tudi mi,
ampak v slovenski verziji »Bodi kot Robi«. V sami grafiki bi pokazali, kakšna sporočila naš
Robi sporoča, v copywritingu pa bi skrivnostno odkrivali, za kakšno kampanjo gre in kako
lahko sledilci sodelujejo.

Našim sledilcem bi že na podlagi teaser objav dali vedeti, da se nekaj kuha v ozadju
kampanje. Več pa bi izvedeli preko Storijev, kjer bi jim dali navodila, kako soustvarjati
zgodbo kampanje.

Navodila bi bila sledeča in sicer:
Na Instagram profilu bi poiskali Story s silhueto memeja »Bodi kot Robi«. Potem, bi
naredili posnetek zaslona tega Storyja,

V naslednjem koraku, bi bilo na njih samih, da ustvarijo sporočilo varovanja okolja
in uporabe povratne embalaže – tako bi postali AMBASADORJI,

Končno verzijo Meme IG Storija bi nato morali sodelujoči objaviti na svojem javnem
Instagram profilu, kot tudi bi morali označiti @futuraddb, skupaj z oznakami slogana
kampanje #VarujOkolje in #UporabljajPovratnoEmbalažo.





Po zaključku Instagram Story aktivacije bi izbrali najbolj ustvarjalne, humorne in
informativne Storije naših ambasadorjev. Najboljše meme IG Storyje bi natisnili na
plakate v obliki nalepke in te plakate razstavili na TAM-TAM-ovem tristranskem panoju,
tako v centrih glavnih mest po Sloveniji kakor tudi v večjih krajevnih skupnostih, da bi
zajeli našo ciljno populacijo. Kampanja, bi se še naprej širila tako, da bi lahko
mimoidoči te nalepke odlepili in jih odnesli s sabo, jih poslikali ali se zraven posneli.

Da bi glas o kampanji širili naprej, bi preko IG Storijev nagovorili TIK-TOK uporabnike, naj
poiščejo plakate v obliki nalepk in zraven posnamejo tako memeje, ki jim najbolj
padejo v oko, kot tudi izrazijo svoj pogled na ekološki problem. V zameno za posnet TIK-
TOK, bi naše »TIK-TOK ambasoderje« in njihove posnetke delili na IG Storyjih ter bi s tem
obe strani dobile izpostavljenost.

Priložnost za razvoj se vidi v tem, da bi se obe aktivnosti lahko izvajale za

najrazličnejše težave (od nasilja nad ženskami, problematike kajenja, do ravnanja

z zavrženo hrano), kot tudi ob pomembnih svetovnih praznikih (Svetovni dan boja

proti nasilju nad ženskami 25. 11, Svetovni dan boja proti kajenju 31. 1, Svetovni

dan hrane: 16. 10). Vsaka kampanja bi lahko bila tudi z drugim imenom (recimo

»Bodi kot Simona«).

Na neki način bi posamezniki prepoznali kampanjo in se je ob vsaki ponovitvi v

večjem številu udeležili. Ustvarila bi se nova tradicija, neke vrste »kultno sledenje«.




